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assistente operacional Elsa Cristina dos Santos Freitas para a carreira/ca-
tegoria de técnico superior, que passa a ser remunerada pela 1.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 11 da carreira de técnico superior 
correspondente a 995,51€.

11 de dezembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Célia Margarida 
Gomes Marques, Arq.

310989477 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 389/2018
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 7 de novembro e nos termos e para 
os efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 36.º, e n.º 1 e 3 do artigo 30.º, 
e nos n.os 1 a 5 do artigo 31.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, notificam -se os candidatos ao procedimento concursal co-
mum para contratação em funções públicas por tempo indeterminado, 
com vista à ocupação de um posto de trabalho do mapa de pessoal, 
da carreira de Técnico Superior, na área de apoio jurídico, aberto 
por aviso publicado na 2.ª série, n.º 30 de 10 de fevereiro de 2017, 
no Diário da República, que o projeto de lista unitária de ordenação 
final se encontra afixado no r/c dos Paços do Município e poderá ser 
consultado no site www.cm -amadora.pt (ver município/recrutamento/
procedimentos a decorrer).

Mais se notifica os interessados que querendo podem, no prazo de 
dez dias úteis, após a publicação do presente aviso, pronunciar -se por 
escrito. Para o efeito e de acordo com o n.º 2, do artigo 51.º, da referida 
Portaria, o exercício do direito de participação dos interessados deve ser 
efetuado em formulário de utilização obrigatória, o qual foi publicado 
no Despacho da DGAEP n.º 11321/2009, de 29 de abril de 2009 e que 
se encontra disponível no site www.cm -amadora.pt (ver município/
recrutamento), bem como nos nossos serviços, podendo ser enviado 
por correio ou apresentado em mão nos serviços de atendimento da 
CMA sito na Av. Movimento das Forças Armadas n.º 1, Mina D´Água, 
2700 -595 Amadora.

As informações sobre o presente processo são fornecidas pela Di-
visão de Gestão de Recursos Humanos, sita no Empreendimento Villa 
Park, Rua Ernesto Melo Antunes, n.º 8 — 4.º E, Venteira — Amadora às 
segundas e sextas -feiras, no horário das 9h00 m às 12h30 m e às quartas-
-feiras, no horário das 14h00 m às 17h30 m ou telefone 214369023.

12 de dezembro de 2017. — A Vereadora da Área dos Recursos Hu-
manos, Rita Madeira.

311001049 

 Edital n.º 25/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, de acordo com o previsto 

nos n.os 2 do artigo 27.º e 2 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 
de setembro, e em conformidade com a deliberação tomada pela Câmara 
Municipal, na sua reunião de 20 de setembro de 2017, encontra -se em 
discussão pública uma alteração à licença da operação de loteamento 
titulada pelo Alvará n.º 06/01, que decorrerá pelo prazo de 10 dias 
contado a partir do 1.º dia após a data de publicação do presente edital 
no Diário da República.

As alterações em causa traduzem -se em:
Correções/acertos entre os lotes 1 e 2 que são contíguos — acertos 

nas áreas inicial e final do lote, na área de implantação, na área abruta 
de construção e área do logradouro;

Redução da área final do lote 8 em 23,36 m2, em relação ao previsto no 
alvará de loteamento, e cedência ao Município destinada a arruamentos 
a ser integrada no domínio municipal;

Correções/acertos entre os lotes 9 e 10 que são contíguos — acertos 
nas áreas inicial e final do lote, na área de cedências, na área de implan-
tação, na área bruta de construção e na área do logradouro.

Durante o período de discussão pública, o respetivo processo admi-
nistrativo encontra -se disponível para consulta no Departamento de 
Administração Urbanística desta autarquia, nos dias úteis e dentro do 
horário de funcionamento dos serviços, podendo os interessados apre-
sentar sugestões, observações ou reclamações, devendo as mesmas serem 
formuladas por escrito e dirigidas à Presidente da Câmara Municipal.

27 de novembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal da 
Amadora, Carla Tavares.

310956558 

 Edital n.º 26/2018
Para os efeitos previstos no art. 27.º, n.º 3 do Decreto -Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, 
de 09 de setembro, ficam notificados os proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento n.º 06/01 que se encontra em discussão pública 
uma alteração à referida licença de loteamento, de acordo com o previsto 
nos n.os 2 do artigo 27.º e 2 do artigo 22.º do já mencionado Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo igualmente referen-
ciado Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, e em conformidade 
com a deliberação tomada pela Câmara Municipal da Amadora, na sua 
reunião de 20 de setembro de 2017.

As alterações em causa traduzem -se em:
Correções/acertos entre os lotes 1 e 2 que são contíguos — acertos 

nas áreas inicial e final do lote, na área de implantação, na área bruta 
de construção e área do logradouro;

Redução da área final do lote 8 em 23,36 m2, em relação ao previsto no 
alvará de loteamento, e cedência ao Município destinada a arruamentos 
a ser integrada no domínio municipal;

Correções/acertos entre os lotes 9 e 10 que são contíguos — acertos 
nas áreas inicial e final do lote, na área de cedências, na área de implan-
tação, na área bruta de construção e na área do logradouro.

Os proprietários dos lotes constantes do alvará de loteamento n.º 06/01 
podem pronunciar -se no prazo de 10 dias, contado a partir do 1.º dia após 
a data da publicação do presente edital no Diário da República.

Durante esse período, o respetivo processo administrativo encontra -se 
disponível para consulta no Departamento de Administração Urbanística 
desta autarquia, nos dias úteis e dentro do horário de funcionamento dos 
serviços, podendo os interessados apresentar sugestões, observações 
ou reclamações, devendo as mesmas serem formuladas por escrito e 
dirigidas à Presidente da Câmara Municipal da Amadora.

27 de novembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal da 
Amadora, Carla Tavares.

310956606 

 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso n.º 390/2018

Anulação de procedimento concursal
Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 
de abril, torna -se público que, por despacho, datado de 07/12/2017, 
foi determinada a anulação do procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo determinado para preenchimento de um 
posto de trabalho de Técnico Superior (Engenharia Biotecnológica ou 
Biotecnologia) previsto no Mapa da Câmara Municipal de Anadia para 
o ano 2017 — Aberto por aviso n.º 1649/2017 — 2.ª série do Diário da 
República n.º 31, de 13 de fevereiro de 2017. A decisão de anulação é 
a que se infere do meu despacho, acima mencionado.

12 de dezembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Eng.ª Maria 
Teresa Belém Correia Cardoso.

311004938 

 MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso (extrato) n.º 391/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público 
que por meu despacho de 04 de dezembro de 2017, foi autorizada a 
consolidação definitiva das mobilidades abaixo indicadas, ao abrigo 
do disposto no n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º -A, aditado à Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, com efeitos a partir de 1 de dezembro 
de 2017, dos seguintes trabalhadores:

Armanda Luís Pereira Lago Gonçalves, consolidação da mobilidade 
intercategorias na carreira de Assistente Operacional/categoria de En-
carregada Operacional, posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 8, a que corresponde o montante remuneratório de 837,60€;

Carlos Leandro Henriques Morais, consolidação da mobilidade in-
tercarreiras na carreira/categoria de Assistente Técnico, posicionado na 
1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, a que corresponde o 
montante remuneratório de 683,13€;


